Stowarzyszenie / Verein

Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.
zaprasza młodzież i młodych dorosłych do lat 21 /
lädt Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre ein

na spotkanie z Moniką Parczyńską /
zur Begegnung mit Monika Parczyńska.

© Michał Chrzanowski
Monika Parczyńska - poetka, kompozytorka, "bard w sukience". Urodziła się 8
stycznia 1990 roku w okolicach Lublina. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Lublinie, a obecnie studiuje nauki humanistyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. Mimo młodego wieku, artystka zdobyła już 21 nagród na różnych
festiwalach, w tym w 2010r. III Nagrodę na prestiżowym Festiwalu Piosenki Studenckiej w
Krakowie. Monika jest stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w
dziedzinie twórczości artystycznej. Jej recital – „Dziewczyna z zapałkami” jest zbiorem
nastrojowych ballad, pisanych ze skrajnie subiektywnej, kobiecej perspektywy. Liryczne teksty
i towarzyszące im kantylenowe melodie współtworzą piosenki o niepowtarzalnym, ulotnym
charakterze. Artystka wystąpi z fragmentami swojego recitalu i opowie o swoich pasjach, życiu
i planach artystycznych.
Monika Parczyńska – Dichterin, Komponistin, ”bard w sukience“ („Barde im Rock“) –
wurde 1990 in der Nähe von Lublin geboren. Sie ist Absolventin der „Witold Lutosławski“Musikschule in Lublin und studiert zurzeit Geisteswissenschaften an der Universität Warschau.
Trotz ihrer Jugend hat sie bei verschiedenen Festivals bereits 21 Preise gewonnen, z.B. 2010
beim renommierten Studentensongfestival in Krakau den 3. Preis. Monika Parczyńska ist
Stipendiatin der Woiwodschaft Lublin (Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego) im
Bereich Kultur. Ihr aktuelles Programm – "Mädchen mit Streichhölzern" – ist eine Sammlung
romantischer Balladen, aus extrem subjektiver und weiblicher Perspektive geschrieben.
Die persönliche Lyrik folgt liedhaften Melodien und schafft einzigartig flüchtige Lieder.
Monika spielt für uns Fragmente aus ihrem Soloprogramm und erzählt von eigenen Passionen,
ihrem Leben und künstlerischen Plänen.
Miejsce / Ort: Grüner Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (U2)
Data / Datum: 13. 05. 2013 godz. 17.00 / 17:00 Uhr
Wstęp wolny / Eintritt frei
Zgłoszenia / Anmeldungen: info@2001-ev.de
Prowadzenie / Moderation: Dr. Anna Weise
Im Rahmen des Projektes frühlingsVERSE, gefördert vom Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
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